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ABSTRACT 

 

A cross sectional study was conducted to determine the prevalence of 

antimicrobial resistance in Escherichia coli (E. coli) isolated from fresh broiler meat 

sold in wet markets which are supplied from sector 3 broiler commercial farms in 

Bogor, Indonesia. In addition, the quality of fresh broiler meat was assessed by 

determining number of presumptive E. coli based on the Indonesian National 

Standard method (SNI No: 2897-2008). Out of 120 samples taken, 65% (95% CI: 

56.5 – 73.5) exceeded the limit of 5 x 10
1
 MPN/gram according to the Indonesian 

National Standard (SNI No: 01-6366-2000).  

A total of 402 E. coli isolates were tested for resistance to nine antimicrobial 

agents (ampicillin, cephalothin, erythromycin, tetracycline, gentamicin, 

chloramphenicol, trimethoprim-sulfamethoxazole, nalidixic acid, and enrofloxacin) 

using the disk diffusion method on Muller-Hinton agar following the NCCLS (2002) 

guidelines for interpretation. In total, 97.3% of E. coli isolates were resistant to at 

least one of nine antimicrobials tested. Among nine antimicrobials tested, resistance 

was highest for tetracycline (80.6%) followed by erythromycin (76.9%), ampicillin 
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(67.9%), nalidixic acid (53.7%), enrofloxacin (42.3%), trimethoprim-

sulfamethoxazole (39.1%), gentamicin (14.2%), and finally, chloramphenicol and 

cephalothin (each 11.4%). Frequencies of multiple resistant isolates were: for four 

antimicrobial drugs; 17.7% followed by 16.7% to five, 15.4% to three, 14.7% to two, 

11.2% to six, 6.0% to eight, 4.2% to seven, and 1.5% to nine antimicrobials. Overall, 

90 different patterns of resistance were observed from total isolates. The combination 

pattern of tetracycline, erythromycin, and ampicillin was the most frequently 

observed. 

Results suggest that the awareness about hygienic practices in broiler meat 

processing line is crucial and that the use of antimicrobial in sector 3 broiler 

commercial farms deserves attention. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาแบบตดัขวางเพื่อศึกษาความชุกของการด้ือต่อยาตา้นจุลชีพของเช้ือเอสเชอริเชีย 
โคไล ในเน้ือไก่สดท่ีขายในตลาดสดท่ีมาจากไก่ในระบบการเล้ียงแบบการคา้เซ็กเตอร์  3 ในเมือง
โบกอร์ อินโดนีเซีย รวมทั้งศึกษาคุณภาพของเน้ือไก่ท่ีมีการปนเป้ือนเช้ือเอสเชอริเชีย โคไล โดยใช้
เวธีิมาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesian National Standard method (SNI No: 2897-
2008)  

จากจ านวนตวัอยา่งเน้ือไก่ทั้งหมด 120 ตวัอยา่ง พบวา่  78 ตวัอยา่ง (65%, 95% CI: 56.47-
75.53) มีปริมาณของเช้ือเอสเชอริเชีย โคไลไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานของประเทศอินโดนีเซียท่ี  5 x 
101 เอม็พีเอน็/กรัม (SNI No: 01-6366-2000) 

 การทดสอบการด้ือต่อยาของเช้ือเอสเชอริเชีย โคไล จ านวนทั้งหมด 402 ไอโซเลท 
ต่อยา 9 ชนิด คือ ท าการทดสอบ ampicillin, cephalothin, erythromycin, tetracycline, gentamicin, 
chloramphenicol, trimethoprim-sulfamethoxazole, nalidixic acid และ enrofloxacin โดยวธีิ disk 
diffusion บนอาหารเล้ียงเช้ือชนิด Muller-Hinton agar  ตามวธีิของ NCCLS (2002)  พบวา่ 97.26% 
ของจ านวนไอโซเลททั้งหมดด้ือต่อยาตา้นจุลชีพอยา่งนอ้ย 1 ชนิด  และพบวา่เช้ือเอสเชอริเชีย โคไล  
ด้ือต่อยา tetracycline สูงท่ีสุดคือ 80.60% รองลงมาไดแ้ก่ erythromycin (76.87%), ampicillin 
(67.91%), nalidixid acid (53.73%), enrofloxacin (42.29%), trimethoprim-sulfamethoxazole  
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